
 המסויים השבועון נגד טענות מספר להעלות
 חדש. כוח — הזה העולם רשימת ונגד

 ולפי אותו, קוראים שאנו רב זמן זה כי
 באף פגשנו לא וזכרוננו הבנתנו מיטב

במדינה. הנעשה על אחת חיובית השקפה
 עמדתכם — הכלכלית המדיניות בשטח

 מפעל נגד; — הפוליטי בשטח נגד; היא
וכד. וכד נגד; — ההטייה

 אולם הכל, נגד מלהיות יותר קל אין
לפע ולעמוד ריאליות הצעות להציע קשה
 מה ובכלל, בעול. הנושאים אלה בצד מים

שלכם? שבמצע החידוש
שבועונכם׳ דפי מעל תשבחות לפרסם קל

עקיבא זוהר
 נגד גילוי־דעת לפרסם יותר קשה אולם

תרתעו. שלא נקודה שבועונכם.
עקיבא, ואריה זוהר אריה

רחובות
השנה איש

 תשכ״ה, השנה באיש לבחור המועד הגיע
 לוי בבחירה: פיקפוק שום בכלל אין ולי

אשכול.
 בחירת של התקדים מיצירת להירתע אין
 שעברה בשנה שנה. אחר שנה איש, אותו
 הוא עתה שאנס, שקיבל האיש היה הוא

הנפילה. שלאחר האיש
חיפה כרנע, אדי

ה שהגביר בן־גוריון, דויד השנה: איש
 ישראל מדינת של הפיכתה תהליך את שנה

משוגעים. לבית
 שהשתתף בן־גוריון, דויד הכנסת: איש
אחר. ח״כ מכל פחות בישיבותיה השנה

 שתיעתע בן־גוריון, דויד המדיניות: איש
 הרף, ללא ובחבריו הממשלה בראש השנה

 מרבית את לה, מחוצה בהיותו ושהכתיב,
מהלכיה.

 כל שתבע בן־גוריון, דויד המשפט: איש
ומשפט. משפט משפט, השנה

 את שפיתח בן־גוריון, דויד המדע: איש
 המימשל תורת את המדינה, מדע תורת

 הפילוסופיה המוסר, תורת את הדימוקראטי,
וההיסטוריה.

שתבע בן־גוריון, דויד החינוך: איש
חינוך.
אמת. שתבע בן־גוריון, דויד האמת: איש

יפו שצקי, אבינועם
 להציע הקוראים מוזמנים שנה, בכל כמו

ה לאיש וכן לאיש־חשנה, הצעותיהם את
 איש המדיניות, איש איש־המרחב, עולם,

 איש הדת, איש הבטחון, איש הכלכלה,
 איש ספרות, איש צעיר, איש היהדות,
 אשה, המשפט, איש הכנסת, איש עתונות,

 האמנות, איש הספורט, איש המדע, איש
התיאטרון. איש

כרמלה פוגרום
 (העולם ברמלה הערבים על ההתנפלות

 ההפגנות לכל בסתירה עומדת ),1459 הזה
 הוורמאכט קצין נגד הארץ ברחבי שנערכו

פאולס. רולף
מגדלי, רשיד ג׳האד

אל־גרבייה בקת
ה הרמלאים, של הזו השחצנות מאיפה
 המיעוט הוא מי ורוב? מיעוט על מדברים

 הם הערבים הזה? במרחב הרוב הוא ומי
מיעוט! הם והעברים רוב,

תיפח נויהרט, בנימין

 פשע, סתם לא הוא ברמלה הפוגרום
 מתחת השמיט הוא

 תוקף את לרגלינו
שבאנטי מלחמתנו

ה ובגזענות מיות
יהודים. נגד מכוונים

 עקיבא
כרודצקי,
תל־אביב

בלוף עוד
הו ישראל קול

 בין סוכם כי דיע
 והבנקים האוצר שר

 לדחות למשכנתאות
תוספת־ מועד את

 את לברר מנת על טפחות, לבנק ניגשתי
מ ששיערתי כפי — נוכחתי ושם הדבר,

 היומיומיים הבלופים אחד שזהו — ראש
ספיר. של מסוגו אנשים של

בני משהו לעשות שאפשר מאמין אינני
 את להעמיד שצריך לי נראה אבל דון,

שבדבר. הרמאות על המשתכנים
 המדד לפי מחושב כבר ההלוזאה ערך

 עד נדחתה לריבית התוספת ורק האחרון,
 פעוט סכום שם חייב אני הבחירות. לאחר

 להחזיר וכשניסיתי לירות, מאות כמה של
 טריק עוד זהו הבלוף. את גיליתי אותו,

תל־אביב רם, דניבחירות.
חובמה

 בשבוי לקרוא אפשר קרובות לעיתים לא
 של כתבתה כמו מרעננת כתבה עונכם

הקומוניסטית במפלגה הפילוג על יריב זיוה
).1457 הזה (העולם
 ושלום אבנרי אורי של החוכמות אחרי

 חוכמותיה את לקרוא תענוג ממש זה כהן,
חיפה הר־זהב, א.יריב. של

ז לא או יידפק
 מכריזים אתם אם כבר. תחליטו דחילקום,

 המערך שינחל התבוסה על והערב השכם
 פליטות־ מדוע אשכול, לוי של בראשותו
 הוא שפירושן אבנרי, אורי של הקולמוס

 הממשלה בראשות גם יעמוד אשכול שלוי
הבאה?

 )1459 הזה (העולם כולם״ ״את בכתבתו
 המסויים השבועון שהשתקת אבנרי מדגיש
 שונים חוקים להעביר כדי לאשכול דרושה
הבאר״ בכנסת

שיישאר? או שיידפק או תחליטו: אז
אשדוד אוחיון, עמרם

שיישאר. מקווה הוא

הישר דרך
 (העולם פרקש נחמן של האישי וידויו

 מלבד ),1460 הזה
עתו־ קופ0 היותו

ראשו ממדרגה נאי
תעו גם מהודה נה,
מאלפת. אנושית דה

 כימעט לי אין
לא־ שטיפול ספק

 זה באיש שיגרתי
 להעלותו היה עלול

 זה ד,־ישר. דרך על
היום. גם מאוחר לא

השל של חובתם
 ללמוד היא טונות

להתעו זד״ מיסמך מזרחי
ולהת לחשוב רר,

בעבריין. לטיפול חדישות בדרכים לנקוט חיל
חיפה מזרחי, אבשלום

 הנידון, בנושא עצמו פרקש של דעתו
.24־25 בעמודים כתבה ראה

נפשית מועקה
 מישראל, היורדים לאלה לבוז נפסיק

 עסקים והמנהלים עצמי, כבוד להם שאין
 כבוד אין ישראל, אזרחי לנו, גם בגרמניה.

 שגריר של קבלתו את איפשרנו אם עצמי,
 אחרי שנה עשרים רק בישראל, גרמניה
הנאצים. זוועות
 מספיק עצמנו את השפלנו שלא הוא נכון
 עתה אבל לגרמניה, כלי־נשק מכרנו כאשר

אז. החסרנו אשר את השלמנו
 רגשותי להביע האפשרות את מנצל אני

 זאת במדינה ניתנת עוד כל בכתב, אלה
 ממני להסיר כדי וזאת להתבטא, האפשרות

ההשפלה. נוכח הנפשית המועקה את
ירושלים ישראלי, עמירם

והלפיד פנטי
 בכתבתכם אי־דיוקים למצוא התפלאתי

 פנטי־ ליאיר שנוגע מה בכל ,המכביד, על
).1458 הזה (העולם לט

ש היחידי הספורטאי הוא שפנטי נכון
 בטקס הלפיד עם לרוץ הזכות לו הגיעה
 הפועל שאגודת ברגע אך המכביד״ פתיחת
 בצורה התנהג לא הוא בו, להתנקם ניסתה

נאותה.
שולח הפך מכבי, למשרדי הגיע פנטילט

עולמי. מכבי יו״ר על בכסא ואיים נות
 לרוץ לו מגיע זו התנהגות לאחר האם

מודיעין? לפיד עם
תל־אביב א״ס.,

צודקת לעולם טעות
ת רצים הפוליטיקאים ס י פ א  בחירות מ

אחרונות). (ידיעות בית לחוג
חיפה פישר, מנחם

 תינתן זה כמדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למבתביהם

למכתבים. תצלומיהם את
ברודצקי

למשתכנים. ההצמדה

 במחיר תוספת ללא - בעסקים הנאה מזג
 או־ אויר נתיבי של הטיסה תכניות הכרטיס.
 ללא ביון שעות 48 לשהות מאפשרות לימפיק

 מגוונות תכניות שלך הנסיעות סוכן בידי ויזה.
מודר בתי־מלון הכוללות ביון, שהותך לבלוי
יווני. בידור וערבי מודרכים טיולים ניים,

 יון דרך לאירופה טוס — לכן
כמובן. ״אולימפיק״ עם

611401 טל. ,6 השואבה בית סמטת — תל־אביב
ה פ ב - חי חו ת ר או מ צ ע 69035 טל. ,35 ה

ם לי ש רו ת - י י אל, ב ח׳ יו וי ר 22338 טל. ,33 פ

משתלם מקצוע רכשו !-

□ ד קורסי ק ב1 ב ד  ע
הקורס פתיחת

1.10.65
 ״דיאנד״״ לספרות בית-הספר בסלון לקוחות קבלת

 בערב 7—3 בצהרים״ 1—9 השעות בין יום־יום,
בלילה. 9.30 עד פתוח הסלון ה׳. ג׳״ א׳, בימים

ס ת 226066 דיזנגוף)טל. (כבר1 אדיינ

 לנהוג רשאי הנך
 מרח במכוניות

רשיון ללא
התערוכה כשטח
 בשעות יום כל חפתוח

חצות עד 5ומ״ 9—13

״קארטינג״
 כל את שכבש הספורט
אירופה.
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